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گــروه بینالملل – مهــدی یزدی:
الجزایریها در دومین سالگرد خیزش مردمی
 ۲۲فوریه ،بــرای چندمیــن روز متوالی در
تعدادی از شهرها تظاهرات کردند.
جنبــش حــراک ســال  ۲۰۱۹و پس از
اعالم نامزدی مجــدد عبدالعزیز بوتفلیقه در
انتخابات ریاســت جمهوری شــکل گرفت و
به کنارهگیری رئیس جمهوری کهنســال و
بیمار وقت این کشــور منجر شد .حراک در
واقع نخستین اعتراضات گسترده مردمی پس
از جنــگ داخلی الجزایر بــود که به صورت
مســالمت آمیز در سراسر کشور برگزار شد و
پس از اســتعفای بوتفلیقه نیز در مخالفت با
نامزدی چهرههای نزدیک به رئیس جمهوری
پیشین این کشور ادامه یافت.
به گــزارش روزنامه القــدس العربی چاپ
لندن ،برای چندمیــن روز متوالی در دومین
ســالگرد خیزش مردمی الجزایــر تعدادی از
شهرهای این کشور شاهد اعتراضات گسترده
بــود .نیروهای پلیس نیــز در مرکز پایتخت
الجزایر و ورودیهای پایتخت مســتقر شدند.
دیروز (دوشــنبه) همزمان با دومین سالگرد
جنبش مردمی اعتراضاتی در پایتخت و سایر
شــهرها برپا شد و خیابانها مملو از جمعیت
معترضان شد.شــاهدان عینی گفتند ،صدها
تظاهرکننده از میدانهای الوئام و الشــهدا به
سمت میدان پست مرکزی حرکت کردند.
از اواســط هفتــه گذشــته ،شــهروندان
الجزایــری با حضــور در خیابانهای خراطه
دومین ســالگرد این قیــام مردمی را گرامی
داشــتند که از این شــهر به عنوان خاستگاه
اصلی جنبش حراک نام برده میشود.
بدین ترتیب نخســتین تجمع اعتراضی به
نامــزدی بوتفلیقه برای تصدی پنجمین دوره

معترضان در دومین سالگرد اعتراضات مردمی الجزایر به خیابان آمدند

الجزایر در حسرت دموکراسی

ریاســت جمهوری در الجزایر شــانزده فوریه
ســال  ۲۰۱۹به صورت خود جوش با حضور
هزاران نفر در شهر خراطه شکل گرفت.
ایــن تظاهرات یک هفتــه بعد در روز ۲۲
فوریه سال  ۲۰۱۹به الجزیره و سپس به دیگر
شــهرهای این کشور گسترش یافت تا زمینه
شکل گیری یک جنبش مردمی بی سابقه در
الجزایر فراهم شود.
فعــاالن سیاســی از طریق شــبکههای
اجتماعی خواستار بهرهبرداری از سالگرد دوم

ترس پادشاه سعودی از پرونده قتل خاشقچی
منابع آگاه از پیام محرمانه پادشــاه عربســتان به رئیس جمهوری آمریکا
و درخواســت از وی برای منتشــر نکردن گزارش مرگ روزنامهنگار منتقد
سعودی پرده برداشتند.
چند منبع آگاه در گفتوگو با ســایت ویکی لیکس سعودی فاش کردند
که ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی در پیامی محرمانه از
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که گزارش تهیه شده درباره
قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد سعودی را منتشر نکند.
طبق گفته این منابع ،ریما بنت بندر بن سلطان ،سفیر ریاض در واشنگتن
این پیام را تقدیم بایدن کرده است.
منابــع مذکور در ادامــه تصریح کردند که ملک ســلمان در این پیام بر
آمادگی عربســتان برای گفتوگو با دولت بایدن بر ســر مســائل مختلف و
خواســتههای آمریکا تأکید کرده و درمقابل این مســئله خواســتار منتشر
نکردن گزارش قتل خاشقجی شده است.
یــک منبع آمریکایی شــنبه در گفتگو با روزنامه عربــی ،۲۱اعالم کرد،
گزارش اطالعاتی دولت جو بایدن درباره جمال خاشقجی که در کنسولگری
این کشــور در اســتانبول توسط تیم عربستانی ترور شــد ،هفته اول مارس
منتشــر خواهد شــد .این منبع اعالم کرد ،گزارش به صورت کامل منتشر
نخواهد شــد .دولت آمریکا برخی مسائل سیاسی و امنیتی را درباره گزارش
در نظر خواهد گرفت .به گفته روزنامه واشــنگتن پســت ،در گزارش مذکور
آمده اســت که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقجی را
داده است.
این گزارش خالصه نتایج اطالعاتی درباره پرونده خاشقجی است و انتشار
آن احتماال فضای بین دولت بایدن و ریاض را پر تنش خواهد کرد.

خیزش مردمی برای بازگشــت به خیابانها
شدند .عبدالغنی بادی ،فعال حقوقی برجسته
این کشــور در صفحه خود نوشت :در انتظار
سیلهای مردمی تا آزادسازی کل کشور.
خراطه از
تظاهراتهایــی نیــز در شــهر ّ
توابع اســتان «بجایــه» در  ۲۳۰کیلومتری
شــرق پایتخــت در  ۱۶فوریه برگزار شــد
و تظاهرکننــدگان در شــعارهایی مخالفت
خود را با فســاد اعالم کردند ،آنها خواســتار
کنارهگیری نظام کنونی شــدند .مقامات این

کشور در آستانه سالگرد انقالب مردمی دست
به یک ســری تدابیری زدهانــد .عبدالمجید
تبون ،رئیسجمهوری این کشور اتاق سفالی
پارلمان را در مقدمه برای برگزاری انتخابات
زودهنگام پارلمانی و اصالح دولت منحل کرد.
حامیان جنبش حراک که خواهان برچیده
شــدن نظام به جای مانده از زمان استقالل
این کشــور در سال  ۱۹۶۲هســتند پس از
وقفهای یک ســاله به دلیــل محدودیتهای
ناشــی از همهگیری ویروس کرونا در سالگرد

کاهش نیروهای روسیه در شمال سوریه

منابعی گزارش دادند ،روســیه بخشــی از نیروهایــش در تل تمر و عین
عیسی در شــمال ســوریه را در اعتراض به اقدامات تحریک آمیز نیروهای
ســوریه دموکراتیک خارج کــرد .این منابع به ســایت المیادین گفتند ،در
اعتراض به اقدامات تحریک آمیز نیروهای ســوریه دموکراتیک ،ایستهای
بازرسی روســیه در تل تمر و عین عیسی در شمال سوریه به صورت جزئی
تخلیه شدند .به گفته منابع ،دو کاروان وابسته به ارتش روسیه از پایگاه عین
عیســی در حومه شمالی رقه و نیز پایگاهی در شمال شرقی شهرک تل تمر
در حومه شمال غربی حسکه خارج شده و به سمت دو پایگاه روسی در شهر
قامشلی در شمال حسکه و تل السمن در جنوب عین عیسی حرکت کردند.
منابع همچنین گفتند ،نیروهای ســوریه دموکراتیک ایستهای بازرسی
ترکیه در حومه حســکه را هدف گرفتند و همین مساله ایستهای بازرسی
روسیه را در معرض خطر قرار داد.
به گفته این منابع ،با وجود ابالغ روســیه به نیروهای سوریه دموکراتیک
دربــاره لزوم توقــف اقدامات تحریک آمیــز اما آنها دســت از این اقدامات
نکشیدند و نیروهای روس ناچار به عقب نشینی شدند .منابع مذکور افزودند،
نیروهای ســوریه دموکراتیک روزهای گذشته چندین ایست بازرسی ترکیه
را اطراف ایســتهای بازرسی روســیه هدف گرفتند و ترکیه هم در واکنش
چندین پایگاه اطراف ایســت بازرسی روســیه را هدف گرفت .پس از خروج
نیروهای آمریکایی از حومههای حلب و رقه ،نیروهای روس تعدادی ایســت
بازرســی و پایگاه در تل تمر ،عامودا ،قامشلی ،عین عیسی و منبج در امتداد
مرزهای مشترک سوریه و ترکیه ایجاد کردند تا بر آتش بس میان نیروهای
ســوریه دموکراتیک و گروههای «ارتش ملی» تحت حمایت ترکیه که اواخر
سال  ۲۰۱۹حاصل شد ،نظارت کنند.

ایــن جنبش بار دیگر با در دســت داشــتن
پرچمهــای الجزایر و ســر دادن شــعارهای
اســتقالل طلبانــه ،در مخالفت با دســتگاه
حاکم به خیابان آمدنــد .معترضان معتقدند
کــه عبدالمجید تبون ،رئیس جمهوری فعلی
الجزایر با تقلب و با دسیسه نظامیان در راس
قــدرت فرار گرفتــه اســت .تظاهرکنندگان
همچنین خواســتار تشکیل یک دولت مدنی
و به دور از نفوذ ارتش و چهرههای منتســب
به دولتهای پیشین هستند .آزادی زندانیان
عقیدتی و سیاســی ،آزادی بیان و مطبوعات
و اســتقالل و آزادی دستگاه قضایی از جمله
دیگر مطالبات معترضــان و حامیان جنبش
حراک است.
یک نهاد مدنی موســوم بــه کمیته ملی
آزادی زندانیان در الجزایر در گزارشــی اعالم
کرده که هم اکنون دست کم  ۷۰فرد مرتبط
با جنبش حراک و یا در ارتباط با آزادیهای
فردی تحت بازداشت در زندانها قرار دارند.
گفتــه میشــود کــه شــمار زیــادی از
تظاهرکنندگان و حامیــان جنبش حراک از
نقاط مختلف کشــور خود را به شهر خراطه
رسانده بودند تا بتوانند در دومین سالگرد این
قیام مردمی شرکت کنند.
در ایــن تظاهرات همچنین جدا از فعاالن
و کنشــگران ،چهرههای مختلف سیاســی از
جمله رهبران احزاب و جریانهای سیاســی
 اجتماعی در این کشور نیز حضور داشتند.تظاهرات سیاســی در الجزایــر به دلیل
مقرارت وضع شده از سوی دولت برای مقابله
با همهگیری بیماری کووید ۱۹ممنوع است.
به گزارش رسانههای بینالمللی این تجمع
بزرگ اعتراضی در حالی برگزار شد که اغلب
تظاهرکنندگان ماسک به صورت نداشتند.

نقش مرگبار تسلیحات انگلیس در جنگ یمن

گاردین نوشــت که آکســفام(یکی از بزرگترین ســازمانهای بینالمللی
امدادرسانی برای ریشــهکن کردن فقر ،گرسنگی و بیعدالتی) دولت انگلیس
را بــه دلیل فروش تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات ســوخت گیری هوایی
به عربســتان ،به طوالنی شــدن جنگ یمن متهم کرده اســت.به نوشته این
روزنامه انگلیســی و بنا به گزارش آکسفام ،نقش انگلیس و تجهیزات نظامی
آن در جنــگ یمن را در حالی مطرح کرده که بیم آن میرود نیروهای هوایی
عربســتان از چنین تجهیزاتی برای بمباران یمن استفاده کرده باشد .براساس
گزارش تارنمای سازمان مبارزه با تجارت اسلحه در انگلستان ،عربستان سعودی
بزرگترین خریدار سالحهای ساخت انگلیسی است .حجم معامالت نظامی این
دو کشــور در دوره زمانی  ۲۰۱۷-۲۰۱۵بیش از  ۱۳میلیارد پوند بوده و بیشتر
معامالت شامل ســاح  ،مهمات و تجهیزات نظامی بوده است .هرچند محمد
بن سلمان ولیعهد عربستان در آخرین سفر خود به انگلیس نتوانست معامله
تســلیحاتی برای خرید  ۴۸جنگنده تایفون را امضا کند اما مذاکرات ریاض و
لندن شاهد پیشرفت چشمگیری در مسیر تحقق این معامله بوده است .گاردین
نوشت  :مجوز صادرات فناوری تجهیزات سوخت رسانی به دولت ریاض تابستان
گذشته همزمان با لغو محدودیتهای فروش تسلیحات و فروش  ۱.۴میلیارد
پوندی ســایر سالحها و تجهیزات صادر شد .چنین تجهیزاتی به پرواز طوالنی
تر هواپیماهای جنگی همزمان با تشدید اختالفات در جنگ یمن کمک خواهد
کردَ .سم نادال رئیس «سیاست و حمایت» آکسفام گفت :همزمان با درخواست
آمریکا برای پایان دادن به جنگ یمن ،بریتانیا در مسیر مخالفی حرکت میکند
و حمایت خود را از جنگ خشونت آمیز یمن به سرکردگی سعودیها با افزایش
فروش ســاح و تجهیزات سوخت مجدد که میتواند حمالت هوایی را تسهیل
کند ،افزایش داده است.

ادامه درگیری پلیس اسپانیا و معترضان بارسلونا
آشــوب و شورش در اعتراض به دستگیری و
حبس یک رپر اســپانیایی در ششمین روز خود
به دســتگیری چند تن از معترضان در بارسلونا
منجر شــد .به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک،
نیروی پلیس کاتالونیا در توئیتی نوشت :هشت
تن در بارسلون دستگیر شدند که پنج تن بابت
ســرقت از یک لباس فروشــی و ســه تن بابت
بی نظمی عمومی و حملــه به نیروهای پلیس
هستند .همچنین هفت مامور پلیس جراحتهای
سطحی برداشتند و دو تن به بیمارستان منتقل
شدند .براساس گزارش سیســتم اورژانس اداره

شکست اعتراضات علیه لوکاشنکو
رهبر اپوزیســیون بــاروس اذعان کــرده که جنبش
اعتراضی علیه رئیس جمهوری این کشور که سال گذشته
میالدی در آســتانه براندازی دولت مینسک بود ،به نظر
شکست خورده است.
به نوشــته روزنامه تلگراف «،ســوتالنا تیخانوفسکایا»
رهبر اپوزیســیون بالروس که پس از دریافت تهدیدهایی
علیه فرزندانش در بحبوحه ســرکوب خشونت آمیز علیه
معترضان در تابستان سال گذشته میالدی مجبور شد از
کشــور فرار کند ،گفت :راه به سوی آزادی و دموکراسی
طوالنیتر و ســختتر از آن چیزی اســت که فکرش را
میکردیم.
وی در گفتگو با روزنامه سوئیســی «لو تمپ» و پیش
از سفر برنامه ریزی شــدهاش در ماه آتی میالدی به این
کشــور گفت :باید اذعان کنم که ما اعتراضات را باختیم.
ما دیگر راهی برای مقابله با ســرکوب و خشــونت رژیم
بالروس علیه معترضان نداریم .آنها قوی هســتد و سالح
دارند .میدانم بالروسیها خسته شدهاند و میترسند.
صدها هزار تن از مردم بالروس در اوت ســال گذشته
میالدی و در پی اعالم پیروزی الکساندر لوکاشنکو ،رئیس
جمهوری این کشــور در انتخابات ریاســت جمهوری به

بهداشــت کاتالونیا ۱۱ ،تن در جریان اعتراضات
روز یکشنبه زخمی شــدند و سه تن از آنها در
بیمارستان بستری هستند .اوایل یکشنبه عصر،
پلیس در توئیتی اعالم کرد ،معترضان در مرکز
بارسلونا موانعی ایجاد کرده و در سالن موسیقی
«پاالئو دو ال موزیکا» آتش به پا کردند .گروههای
خشونت طلب به سمت ماموران سنگ و بطری
پرتاب کردند .در بیلبائو ،معترضان ســطلهای
زباله را به آتش کشــیدند و پنجرههای مغازهها
را شکســتند و به سمت پلیس اشیایی را پرتاب
کردند .یک تن در این اعتراضات دســتگیر شد.

براساس اعالم سیستم اورژانس کاتالونیا ،دهها تن
در جریان اعتراضات روز شنبه در بارسلونا ،لریدا،
تاراگونا و کوبیس زخمی شدند .اعتراضات در پی
دستگیر شدن یک رپر کاتالونیایی به نام «پابلو
هاســل» آغاز شــد که در  ۲۰۱۸بابت ستایش
تروریســم و محکوم کردن پادشــاهی اسپانیا
در بیــش از  ۶۰توئیت در بــازه زمانی  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۶به  ۹ماه حبس محکوم شــد .این رپر به
صورت داوطلبانه قرار بود اوایل ماه جاری میالدی
خودش را به زندان معرفی کند اما امتناع کرد و
در نهایت  ۱۶فوریه بازداشت شد.

اعتصاب سراسری در میانمار

خیابانها ریخته و مدعی شــدند که پیروزی وی در این
انتخابات با تقلب همراه بوده است.
پلیس با خشــونت در مقابــل مخالفان ایســتاد و از
نارنجک صوتی ،گلولههای پالستیک و گاز اشک آور علیه
معترضان اســتفاده کرد .چندین نفــر در این اعتراضات
کشته و بسیاری هم به بازداشتگاهها فرستاده شدند.
پروندههای کیفری مربتط بــا اعتراضات همچنان در
جریان هســتند و دو خبرنگار جوان نیز این اعتراضات را
پوشش میدادند هر کدام به دو سال حبس محکوم شدند.
رهبر اپوزیســیون بالروس در ادامه این گفتگو عنوان
کــرد :ما زیر ســاختی را برای چالشهــای آینده ایجاد
میکنیم.
استراتژی ما ســازماندهی بهتر خودمان و تحت فشار
قرار دادن رژیم تا زمانی اســت که مردم آماده باشند بار
دیگر به خیابانها بیایند .شاید این اتفاق در بهار بیفتد.
تیخانوفســکایا در تبعید دفتــری دارد و با مقامهای
اروپایی به منظور حفظ فشار بر لوکاشنکو دیدار میکند.
رهبر اپوزیسیون بالروس در گفتگوی سال گذشته خود با
تلگراف گفته بود که میترسد اما نمیتواند به امید مردم
کشورش خیانت کند.

در جریــان اعتصاب سراســری دیروز (دوشــنبه) در
میانمار علیــه کودتا ،هزاران معترض بــا وجود تهدید از
ســوی مقامهای این کشور دست به تجمع زدند و دست
از کار کشــیدند .به گزارش رویترز ،سه هفته پس از آنکه
خونتــای نظامی قدرت را چنــگ از دولت مدنی درآورد،
نتوانســته اعتراضات و جنبش نافرمانی مدنی را که علیه
کودتا آغاز شــده ،متوقف کند .یکــی از معترضان گفت:
همه در این اعتصاب سراسری حضور دارند .ما باید بیرون
بیاییم و در این اعتراض شرکت کنیم.
در کشــوری که به تاریخ اهمیت زیادی داده میشود،
معترضان روز  ۲۲ماه فوریه  )۲۰۲۱/۲/۲۲( ۲۰۲۱را برای
برگزاری این اعتراض و اعتصاب سراســری بســیار مهم
میدانند و آن را با اعتراضات  ۸اوت )۱۹۸۸/۸/۸( ۱۹۸۸
مقایسه میکنند که اعتراضات ضد دولتی به خاک و خون
کشیده شد.
واکنش نیروهــای امنیتی میانمــار در این اعتراضات
اخیر کمتر خشــن بود اما در جریان همین اعتراضات هم
که در روز شنبه برگزار شد ،سه تن کشته شدند.
البته ســرکوب روز شــنبه در اســتان مانداالی باعث
نشد تا معترضان دســت از کار بکشند و روز یکشنبه نیز

اعتراضاتی برگزار شد و در آن نیز دهها هزار تن در یانگون
حضور یافتند.
رســانه خبری دولتی  MRTVمیانمار به معترضان
نســبت به برگزاری راهپیمایی امروز هشدار داد و گفت:
معترضان اکنــون مردم به ویژه نوجوانهــا و جوانها را
تحریک میکنند تا در مســیر تقابــل گام بردارند و این
روند ،به از دست دادن جانشان میانجامد.
امروز عالوه بر بازارها و فروشگاههای محلی ،شعبههای
فروشــگاههای بینالمللی و غذاخوریهــای خارجی نیز
بسته هستند.
وزارت خارجه میانمار در بیانیهای اعالم کرده اســت:
مقامها نهایت خویشتنداری را داشتهاند.
این وزارتخانه همچنین برخی از کشــورهای خارجی
را بابت دخالت مشــخص در امور داخلــی میانمار مورد
انتقــاد قرار داد .بســیاری از کشــورهای غربی کودتا در
میانمار و دستگیری آنگ ســان سوچی ،رهبر دوفاکتو و
رئیس جمهوری این کشور به همراه چند تن از مقامهای
میانماری و سیاســتمداران را محکوم کرده و حتی برخی
از آنهــا به دنبال اعمال تحریمهای مجــدد علیه میانمار
هستند.

هواداران ترامپ از محافظهکاران جدا میشوند

نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد،
حدود نیمی از جمهوریخواهان گفتهاند که
چنانچه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق
آمریکا حزب جدیدی تشــکیل داده و رهبر
آن باشــد ،آنها حــزب جمهوریخواه را کنار
گذاشته و به آن ملحق میشوند.
نظرسنجی روز یکشنبه دانشگاه سافولک
– یواسای تودی نشــان میدهد ۴۶ ،درصد
از جمهوریخواهــان گفتند کــه اگر رئیس
جمهوری سابق آمریکا حزب جدیدی تشکیل
دهد ،آنها حزب جمهوریخواه را رها کرده و
بــه آن میپیوندند .تنها  ۲۷درصد گفتند که
آنها در حزب جمهوریخواه باقی میمانند و
مابقی هم گفتند که تصمیمی نگرفتهاند.
یــک حامــی جمهوریخواه کــه صاحب

کســب و کاری کوچک در میلواکی اســت،
به روزنامه یواسای تــودی گفت :ما اینطور
حس میکنیم کــه جمهوریخواهان به حد
کافی برای ما مبــارزه نمیکنند و دیدیم که
دونالد ترامپ تا جایی که میتوانســت برای
ما جنگید .اما بعد شــما جمهوریخواهانی را
داریــد که با دموکراتهــا و همه چیز موافق
هستند و هرگز آنها را به عقب هل نمیدهند.
ترامــپ جزئیاتی از آینده سیاســی خود
ارائه نداده اســت اما او بعد از تبرئه شدن در
محاکمه اســتیضاح سنا با صدور بیانیه تند و
تیزی از رهبری جمهوریخواهان به ویژه میچ
مککانل ،رهبر اقلیت سنا انتقاد کرد.
مککانل به محکومیت ترامپ رای مثبت
نداد و تاکید داشــت که محکوم کردن رئیس

ویژه

چین دنبال دیپلماسی پینگ-پنگ با آمریکا
وزیر امور خارجه چین دیروز دوشــنبه اظهار کرد ،آمریکا و کشــورش در
صورت ترمیم روابط آســیب دیده خود میتوانند در زمینه مســائلی همچون
تغییــرات آب و هوایی و همه گیری کروناویــروس همکاری کنند .به گزارش
رویترز« ،وانگ یی» اظهار کرد ،پکن آماده از ســرگیری گفتگوی ســازنده با
واشــنگتن بعد از آن که روابط بین دو کشــور در زمان دولت دونالد ترامپ،
رئیس جمهور ســابق به پایینترین ســطحش در چند دهه اخیر تنزل یافت،
است.
وانگ یی همچنین از واشنگتن خواســت تا تعرفههای مربوط به کاالهای
چینی را حذف کرده و همچنین دســت از آنچه که او ســرکوب غیرمنطقی
بخش فن آوری چین خواند ،بردارد؛ گامهایی که به گفته وی «شــرایط الزم»
را بــرای همکاری ایجاد خواهند کرد .قبل از آنکه وانگ در یک اجالس برگزار
شــده با پشتیبانی وزارت امور خارجه چین سخنرانی کند ،مقامها تصاویری از
«دیپلماســی پینگ پنگی» مربوط به سال  ،۱۹۷۲زمانی که تبادیل بازیکنان
تنیس روی میز راه را برای ســفر ریچارد نیکسون ،رئیس جمهور وقت آمریکا
به چین هموار کرد ،پخش کردند .وانگ از واشنگتن خواست به منافع محوری
چین احترام بگذارد ،افترا زدن به حزب کمونیست چین را متوقف کند ،دست
از مداخله در امور داخلی پکن و همچنین مســامحه کردن با نیروهای جدایی
طلب حامی استقالل تایوان بردارد.
وانگ در اظهارات از پیش آماده شدهاش که به انگلیسی ترجمه شد ،گفت:
در چند ســال گذشته آمریکا اساسا گفتگوی دو جانبه را در همه سطوح قطع
کرد.
او ادامه داد :ما آماده هســتیم تا ارتباطی صریح با طرح آمریکایی داشــته
باشیم و وارد گفتگوهایی با هدف حل مسائل شویم.
وانگ به یک تماس اخیر میان« شی جین پینگ»  ،رئیس جمهوری چین
و جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا به عنوان گامی مثبت اشاره کرد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،این دیپلمات ارشد چین همچنین از دولت جو
بایدن خواست محدودیتها در حوزه تجارت و همچنین ارتباطات بین مردم را
در ضمن متوقف کردن آنچه که پکن مداخله بیجا در حوزههای تایوان ،هنگ
کنگ ،سین کیانگ و تبت خواند ،بردارد.
این اظهــارات وانگ یی در اجالس وزارت خارجه چیــن در زمینه روابط
چین-آمریکا در حالی مطرح شــده که پکن دولت جدید در واشنگتن را تحت
فشار قرار میدهد تا بسیاری از تدابیر تقابلی اتخاذ شده از سوی دونالد ترامپ،
رئیس جمهور سابق آمریکا را کنار بگذارد.
حقوق بشر

تالش برای خودکشی دختر حاکم دوبی

وکیل دختر حاکم دبی فاش کرد ،نگهبانان محلی که وی در آنجا در حبس
است ،دســت به اقدامات تحریک آمیزی میزنند تا او را مجبور به خودکشی
کنند .روزنامه ســاندی اکســپرس به نقل از «دیوید هیگ» وکیل لطیفه آل
مکتوم ،دختر حاکم دبی فاش کرد :نگهبانان محلی که لطیفه در آنجا بازداشت
است به شکل مســتمر تالش میکنند روحیه او را تضعیف کرده و او را وادار
به خودکشی کنند.
وی گفت :نگهبانــان ریشتراشهایی را وارد محل بازداشــت وی کردند.
همچنین ســاعتی را در محل بازداشــت وی قرار دادند تا هــر روز دقایق و
ساعتها را بشمارد.
به نظر میرسد این اقدامات برای تشدید فشار روحی لطیفه و تحریک وی
برای خودکشی است .به گفته هیگ ،لطیفه در ویالیی در کنار هتل برج العرب
زندانی اســت .لطیفه بار اول در یک زندان صحرایی دور به نام العویر بازداشت
شد اما مه  ۲۰۱۸به زندانی در ویالی نزدیک هتل برج العرب منتقل شد.
به گفته وکالی لطیفه یک کادر امنیتی شــامل دهها تن از نیروهای پلیس
و دوربینهای مداربســته بر وی نظارت دارند .وکیل لطیفه گفت که موکلش
ســال میالدی گذشته به کرونا مبتال شــده و نگهبانان اجازه مراقبت پزشکی
و معالجه را ندادند .شــنبه یکی از مسئوالن ســازمان ملل از امارات خواست
اسناد و مدارکی ارائه کند که نشان بدهد لطیفه همچنان در قید حیات است.
درخواست سازمان ملل بعد از آن صورت گرفت که یک ویدیو از لطیفه پخش
شد که وی در آن ویدیو گفت که پدرش او را گروگان گرفته و نگران سالمتی
اش است .دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اعالم کرد که
با هیئت دیپلماتیک دولت امارات در ژنو در تماس اســت و از آنها خواســته
اطالعات بیشتری درباره وضعیت کنونی لطیفه بدهند.
رویداد

نقش  FBIدر قتل مالکوم ایکس

خانواده مالکوم ایکس ،روز شــنبه نامهای منتشــر کردند که ادعا میشود
توســط افسر پلیسی که در قید حیات نیست ،نوشته شده و مدعی است اداره
پلیس نیویورک و افبیآی ،پشت قتل این رهبر حقوق مدنی سیاهپوستان در
سال  ۱۹۶۵بودهاند.به گزارش اکسیوس ،محققان و مدافعان حقوق بشر مدت
زیادی اســت که گفتهاند افراد متهم به قتــل مالکوم ایکس  -بعدا ً معروف به
«الحاج مالک الشباز» -در سالن رقص آدوبون ،به غلط محکوم شدهاند .برخی
نیز ادعا کردهاند پلیس و مأموران فدرال در مرگ وی نقش داشتهاند.
خانواده ایکس ،نامه نســبت داده شده به «ریموند وود» ،افسر مخفی سابق
اداره پلیــس نیویورک که قبل از مرگ معترف شــده بــود پلیس نیویورک و
افبیآی در قتل مالکوم دست به توطئه زدهاند ،را علنی کردند.
وود در نامه خود اعتراف کرده که به وی دســتور داده شــده بود اطمینان
حاصل کند درهای ســاختمان «هارلم» ،جایــی که قرار بود مالکوم ایکس به
سخنرانی بپردازد ،از ایمنی برخوردار نیستند.
دختران مالکوم ایکس جزئیات نامه را در مکان سابق ترور پدرشان منتشر
کردنــد و گفتند صحبت در این باره را تا زمان مرگ وود به تعویق انداختهاند
زیرا از اقدام تالفیجویانه مقامات علیه وود ترس داشتند.
«ایلیاســا شــباز» ،یکی از دختران مالکوم ایکس در کنفرانسی مطبوعاتی
اظهار کرد :هرگونه شواهدی که آگاهی بیشتری درباره واقعیت پشت پرده آن
تراژدی وحشتناک به ما بدهد ،باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
«محمد عزیز»« ،مجاهد عبدالحلیم» و «خلیل اسالم» به اتهام کشتن این
رهبر حقوق مدنی ،محکوم به حبس ابد شــدند .عزیز و اسالم هرگونه ارتباط
با نقشــه قتل مالکوم ایکس را رد کردند .حلیم گفته بود این دو مشارکتی در
قتل ایکس نداشتهاند .مالکوم ایکس پس از جدایی علنی از «االیجا محمد»،
رهبر امت اسالم و زمانی که تحت نظارت نزدیک افبیآی بود ،به قتل رسید.
کوتاه از جهان

کشته شدن سفیر ایتالیا در کنگو

رویترز :وزارت خارجه ایتالیا اعالم کرد که ســفیر این کشور در جمهوری
دموکراتیک کنگو در جریان حمله مسلحانه به کاروان خودروهای سازمان ملل
متحد کشته شده است.این حمله در منطقه گوما در شرق کنگو رخ داده و دو
نفر دیگر هم در آن جان خود را از دست دادهاند.

توافق پدافندی یونان و عربستان

انشعاب بزرگ جمهوریخواهان
جمهوری که دیگر در این ســمت نیســت با
قانون اساســی آمریکا مغایــرت دارد .اما او
پس از تبرئه شــدن ترامپ گفت ،این رئیس
جمهوری ســابق به لحاظ اخالقی مســوول
شورش شش ژانویه هوادارانش به ساختمان
کنگــره اســت و میتــوان او را بابت جرایم
احتمالی که مرتکب شده است ،تحت پیگرد
قــرار داد .مککانل آن زمان در صحن ســنا
گفت :او هنوز از شــر چیزی خالص نشــده
است .این سخنان با واکنش تند ترامپ همراه
شد .مشاوران ارشــد ترامپ گفتهاند که آنها
روی کمک به محافظهکاران منتخب برای در
انتخابات کنگره متمرکز هستند.
«جیســون میلر» مشــاور ارشــد ترامپ
بــه هیل گفت :هدف ما پــس گرفتن دوباره
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روســیاالیوم :وزیر خارجه یونــان از امضای یک توافقنامه با عربســتان
ســعودی برای استقرار موشکهای پاتریوت در عربستان خبر داد .پیشتر یک
منبع در گفتوگو با روزنامه یونانی با اعالم اینکه ریاض و آتن برای اســتقرار
این موشــکها در خاک عربستان به توافق رسیدهاند ،به این نکته اشاره کرده
بود که مذاکــرات در خصوص جزئیات فنی چگونگی انتقال این موشــکها،
نصب و مسئولیتهای استفاده از آنها بین دو طرف ادامه دارد.

تمجید اسرائیل از مصر

کنترل مجلس نمایندگان و سناست .ما روی
کرســیهای آزاد ،کرســیهای تحت کنترل
دموکراتهــا تمرکز داریم و شــاید به دنبال
ارتقای کرســیهایی باشیم که بیشتر صدای
«آمریکا را دوباره با عظمت کنیم» را منتقل
کنند .اصال نمیدانم چــرا مککانل تصمیم
گرفت آنطور از این رئیس جمهور انتقاد کند.

اما وقتی شما این کار را میکنید ،باید انتظار
واکنش هم داشته باشید .نظرسنجی دانشگاه
ســافولک – یواسای تودی در میان ۱۰۰۰
رایدهنده به ترامپ کــه از انتخابات ۲۰۲۰
شناسایی شــدند ،بین  ۱۵تا  ۱۹فوریه انجام
شــد .حاشیه خطای این نظرسنجی  ۳درصد
گزارش شده است.

عربی « :۲۱گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در مذاکراتی
که در قدس با طارق المال ،وزیر انرژی مصر داشــت ،گفت :مصر یک شــریک
«استراتژیک» برای ما است.

کتمان کمک بلک واتر به خلیفه حفتر

نیویورک تایمز :در واکنش به اتهامهای مطرح شده از سوی بازرسان سازمان
ملل مبنی بر نقض ممنوعیت تسلیحات لیبی؛ موسس شرکت بلک واتر هرگونه
نقــش در عملیات نظامی در لیبی در ســال  ۲۰۱۹با هزینه  ۸۰میلیون دالر را
تکذیب کرد ،اما وی شواهد محکمی برای رد این اتهامها ارائه نداد.

